
 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 نصب فصل چهل و یکم. عملیات

 مقدمه
هاي تامین  بوده و شامل هزینه انتقال و فوق توزیع قوي هاي فشار هاي مربوط به نصب پست ، هزینه اجراي کارفصلهاي این  ردیف  قیمت.1

طورکلی اجراي کامل کار   جابجایی در کارگاه و بهو بارگیري، حمل، باراندازي ، و ابزار مورد نیاز جهت نصبآالت  ماشین، نیروي انسانی
 است. مطابق دستورالعمل نصب سازندگان و ضوابط ابالغی سازمان برنامه و بودجه و شرکت توانیر 

بهایی بابت سختی زمین، عمق یا  گونه اضافه ست. هیچکار، طبق نقشه و مشخصات فنی اکامل اجراي   ، قیمتفصلهاي این  ردیف قیمت.2
براي اجراي کامل دیگر که  مواردو  ها تخلیه براي چندین بار در محدوده کارگاه، گشایش جعبههاي کم یا زیاد، بارگیري، حمل،  ارتفاع، دهانه

 . منظور نخواهد شدشده است،  عریفت بهایی براي آن بها یا اضافه فصل، جز آنچه که به صراحت در این کار مورد نیاز باشد
هاي  هاي بارگیري، حمل و تخلیه کلیه تجهیزات به استثناي ترانسفورماتور قدرت و راکتورهاي قدرت، در محدوده کارگاه در قیمت .هزینه3

 نصب منظور شده است.
 ها کشی کابلاجراي سیستم زمین، برخی باشد، مانند  یها بعداً میسر نم شود و امکان بازرسی کامل آن عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می.4

، دستگاه نظارتهاي اجرائی، مشخصات فنی و دستورکارها، حین اجراي کار و قبل از پوشیده شدن، با  ها با نقشه باید مطابقت آن و...
 د. شوجلسه  صورت

و  در بهاي مربوطه لحاظ شده استمورد نیاز عملیات نصب مصرفی آالت، ابزارها و مصالح  تهیه، بارگیري، حمل و تخلیه کلیه ماشین.هزینه 5
 . بابت به پیمانکار تعلق نخواهد گرفتبهایی از این  گونه اضافه هیچ

کار عمومی یا اختصاصی در بهاي  آالت سبک یا سنگین، ابزار .تامین کلیه امکانات مورد نیاز نصب تجهیزات، اعم از نیروي انسانی، ماشین6
 ین فصل در نظر گرفته شده است.هاي ا ردیف

هاي بازبینی نهایی، رفع اشکاالت احتمالی، کسب اطمینان از صحت انجام کار و هماهنگی با کارفرما و دستگاه نظارت و تنظیم  .هزینه7
شده  هاي این فصل در نظر گرفته جلسات صحت و سالمت نصب تجهیزات، پاکسازي محل، تمیز کردن و شستشوي تجهیز در ردیف صورت
 است. 

هاي باالسري کارگاه در نظر  بردار پست، در هزینه هاي مراقبت و نگهداري از تجهیزات نصب شده تا زمان متعارف تحویل به بهره .هزینه8
 گرفته شده است.

بط ارجاع کار و ضوا براساسهاي این فصل لحاظ نگردیده است و نحوه برآورد آن  هاي بیمه تمام خطر نصب (پیمانکاران) در ردیف .هزینه9
 پیمان خواهد بود.

هاي مناسب از  بایست از ردیف هاي این فصل در نظر گرفته نشده است و می ریزي روي فوندانسیون پایه تجهیزات در ردیف .گروت10
 بهاي ابنیه استفاده شود. فهرست

 شده است.هاي این فصل در نظر گرفته  .هزینه نصب کرونا رینگ بر روي تجهیزات مربوطه در ردیف11
در هزینه نصب لوله باسبار در نظر  Flexibleو   Expansionهاي هاي نگهدارنده لوله باسبار روي مقره اتکایی، کلمپ .نصب کلیه کلمپ12

 گرفته شده است. 

 شود. پیچه استفاده می هاي ترانسفورماتورهاي سه سیم پیچه از ردیف .جهت نصب ترانسفورماتورهاي دو سیم13

شامل مونتاژ کلیه  ،نصب ترانسفورماتور و راکتور قدرت کلیه عملیات مورد نیاز پس از قرارگیري بدنه بر روي فونداسیون.منظور از 14
 هاي مستقلی دیده شده است.  باشد، بهاي تصفیه روغن در ردیف ها و تزریق روغن می متعلقات، بوشینگ

 براي سطوح اتصال کوتاه مختلف یکسان در نظر گرفته شده است. فشار قوي.بهاي نصب تابلوهاي 15
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هاي نصب بانک خازن، بهاي نصب یونیت خازن، فیوز، برقگیر، راکتور، ترانس جریان و باسورك در نظر گرفته شده است، هزینه  .در ردیف16

خازنی از ردیف نصب کلید قدرت فشار متوسط  و بهاي نصب سوئیچ زاتیمونتاژ و نصب سازه نگهدارنده تجهنصب سازه فلزي آن از ردیف 
 شود. می محاسبهبیرونی 

 و غرقاب لیبکف ،ی خاكسرند دست ي محل دفن سیم زمین، خواباندن سیم با هر سطح مقطع،بسترساز شبکه زمین، يحفار.هزینه عملیات 17
 ه صورت دستی و ماشینی در نظر گرفته شده است.هاي اجراي شبکه زمین ب طی دو مرحله و تسطیح نهایی با کمپکتور دستی در بهاي ردیف

 باشد: هاي مربوط به سیستم زمین تعاریف نوع زمین به شرح زیر مد نظر می .در ردیف18

 . شود میزمینی است که با کلنگ کنده » زمین کلنگی« -

شود و  ختی کنده میه با کلنگ به سدرصد یا زمین مخلوط از خاك و قلوه سنگ متراکم است ک 95، خاك با تراکم بیش از »زمین دج« -
 شود. از چکش برقی استفاده می براي کندن آن

شود و حفاري آن صرفا  که با کلنگ کنده نمی دارنددار  اي یا شکاف هاي الیه است که سنگ زمینی» نیمه سنگی زمین سنگی ضعیف یا«-
 پذیر است. با کمپرسور امکان

هاي  به وسیله ماشین انجام شود، در مواردي که به علت کمی حجم عملیات خاکی، یا محدودیت.حفاري شبکه زمین به طور معمول، باید 19
هاي مرتبط با حفاري  ناپذیر باشد، هنگام تهیه برآورد، اقالم اینگونه کارها با استفاده از ردیف محل اجرا، انجام عملیات خاکی با دست اجتناب

هاي  مقادیر افزایش یافته با قیمت محاسبهخاکی با دست از میزان برآورد شده بیشتر شود،  شود. در صورتیکه حجم عملیات دستی، برآورد می
 هاي مرتبط با حفاري دستی، تنها با تایید کارفرما مجاز است. ردیف

زن، فرچه و کاردك  جرقه قالب، فندك یا تفنگدارنده هنگ .تامین ابزار کار مناسب به تعداد کافی براي اجراي جوش احتراقی شامل دستگیره20
 در قالب، دستکش و... به عهده نصاب بوده و در بهاي اجراي جوش احتراقی در نظر گرفته شده است. ماندهیمواد باق ندهیزدا
لحاظ نشده است و در صورت  ترانسفورماتور گروه تصفیه روغنهاي  .هزینه برق مصرفی دستگاه تصفیه روغن ترانسفورماتور در ردیف21

 بینی در اسناد ارجاع کار، پیمانکار باید هزینه مربوطه را در قیمت پیشنهادي خود منظور نماید.  شعدم پی
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 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس  به.22

 ها گروه مختصر شرح و شماره جدول  

 شرح مختصر گروه گروهشماره 

 توزیع فوق نصب ترانسفورماتورها و راکتورهاي انتقال و  01

 نصب ترانس کمپکت، زمین و مصرف داخلی فشار متوسط 02

 تصفیه روغن ترانسفورماتور 03

 گیر گازي نصب تجهیزات سوئیچ 04

 نصب کلید قدرت 05

 نصب سکسیونر و تیغه زمین 06

 نصب ترانس جریان 07

 نصب ترانس ولتاژ 08

 نصب برقگیر 09

 نصب مقره اتکائی 10

 نصب بوشینگ 11

 گیر نصب موج 12

 اي نصب باسبارهاي لوله 13

 نصب ارتباطات الکتریکی بین تجهیزات 14

 کشی هوائی نصب زنجیره مقره و سیم 15

 نصب خازن 16

 نصب تابلوهاي فشارمتوسط 17

 کشی فشار متوسط  کابل 18

 زنی فشار متوسط سرکابل 19

 ضعیف  کشی و وایرینگ فشار کابل 20

 ضعیف نصب تابلوهاي فشار 21

 نصب باتري 22

 اجراي سیستم زمین 23

 آالت پست نصب آهن 24
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٨٢۵٬۵٢٢٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/٢٣٠/۴٠٠فاز  نصب اتوترانسفورماتور سه

  آمپر. مگاولت ٣١۵قدرت 
۴١٠١٠١ 

 دستگاه ۵٨٨٬۵١۴٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/٢٣٠/۴٠٠فاز  اتوترانسفورماتور تکنصب 
 آمپر. مگاولت ١۶۶٫٧قدرت 

۴١٠١٠٢ 

 دستگاه ٧٧٩٬۶۴١٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز  نصب اتوترانسفورماتور سه

 آمپر. مگاولت ٣١۵قدرت 
۴١٠١٠٣ 

 دستگاه ۶٧١٬۵٨٨٬٠٠٠  
کیلوولت، قدرت  ٢٠/١٣٢/۴٠٠نصب اتوترانسفورماتور 

 آمپر. مگاولت ٢٠٠
۴١٠١٠۴ 

 دستگاه ۵۵١٬١۴٢٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز  نصب اتوترانسفورماتور تک

  آمپر. مگاولت ١۶۶٫٧قدرت 
۴١٠١٠۵ 

 دستگاه ٨٠٠٬۶٧۶٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز  نصب ترانسفورماتور سه

  آمپر. مگاولت ٣١۵قدرت 
۴١٠١٠۶ 

 دستگاه ٧١٠٬١٣۵٬٠٠٠  
 ٢٠٠کیلوولت، قدرت  ٢٠/١٣٢/۴٠٠ترانسفورماتور نصب 

 آمپر. مگاولت
۴١٠١٠٧ 

 دستگاه ۵٧٧٬١٨٧٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٠/١٣٢/۴٠٠فاز  نصب ترانسفورماتور تک

 آمپر. مگاولت ١۶۶٫٧قدرت 
۴١٠١٠٨ 

 دستگاه ٧٣۵٬٧٧۶٬٠٠٠  
 ٢٠٠کیلوولت، قدرت  ٢٠/۶٣/۴٠٠نصب ترانسفورماتور 

 آمپر. مگاولت
۴١٠١٠٩ 

 دستگاه ۶٨۵٬٣٣٩٬٠٠٠  
کیلوولت، با قدرت  ٢٠/١٣٢/٢٣٠نصب ترانسفورماتور 

 آمپر.  مگاولت ١۶٠بیشتر از 
۴١٠١١٠ 

 دستگاه ۶۴۴٬٧۵٩٬٠٠٠  
کیلوولت، با قدرت تا  ٢٠/١٣٢/٢٣٠نصب ترانسفورماتور 

  آمپر. مگاولت ١۶٠
۴١٠١١١ 

 دستگاه ۶٢٧٬١٧١٬٠٠٠  
قدرت  کیلوولت، با ٢٠/۶٣/٢٣٠نصب ترانسفورماتور 

  آمپر. مگاولت ١۶٠بیشتر  از 
۴١٠١١٢ 

 دستگاه ۵٧٨٬٣٩٨٬٠٠٠  
کیلوولت، با قدرت تا  ٢٠/۶٣/٢٣٠نصب ترانسفورماتور 

 آمپر. مگاولت ١۶٠
۴١٠١١٣ 

 دستگاه ٢٨٧٬۶۵۴٬٠٠٠  
 ۵٠کیلوولت، با قدرت تا  ١٣٢نصب ترانسفورماتور 

 آمپر. مگاولت
۴١٠١١۴ 

 دستگاه ٢۴۴٬۵٢۵٬٠٠٠  
 ۵٠کیلوولت، با قدرت تا  ۶٣ترانسفورماتور نصب 
  آمپر. مگاولت

۴١٠١١۵ 

 ۴١٠١١۶ کیلوولت با هر ظرفیت. ۴٠٠فاز  نصب راکتور شانت سه دستگاه ۴١٩٬١٢٠٬٠٠٠  

 ۴١٠١١٧ کیلوولت با هر ظرفیت. ٢٣٠فاز  نصب راکتور شانت سه دستگاه ٣۵٩٬٧٢۴٬٠٠٠  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴١٠١١٨ کیلوولت با هر ظرفیت. ٢٠فاز  سهنصب راکتور شانت  دستگاه ۶۵٬۴۶٣٬٠٠٠  

 دستگاه ١٠۵٬٠٣۵٬٠٠٠  
 ۶٣نصب ترانس کمپکت (زمین و تغذیه داخلی) 

 کیلوولت.
۴١٠١١٩ 

 دستگاه ١٠٬۴٩٠٬٠٠٠  
 ٣٣و  ٢٠نصب ترانس کمپکت، زمین یا تغذیه داخلی 

 کیلوولت.
۴١٠٢٠١ 

 دستگاه ١٢٬۶٠٢٬٠٠٠  
نوترال  فاز، مناسب جهت اتصال به نصب راکتور تک

 راکتور شانت.
۴١٠٢٠٢ 

 لیتر ١٬١٠٠  
تصفیه روغن در مخزن جداگانه مطابق دستورالعمل 

 سازندگان همراه با خالء گذاری روی ترانسفورماتور.
۴١٠٣٠١ 

 ۴١٠٣٠٢ چرخش و تصفیه روغن داخل ترانسفورماتور یا راکتور. لیتر ٢٧۵  

 مجموعه ٣٩٬۵۶۵٬٠٠٠  
تصفیه روغن به همراه  اندازی دستگاه استقرار و راه

 تجهیزات جانبی در محل کارگاه.
۴١٠٣٠٣ 

 مجموعه ٢٬٧١٣٬٨٨٠٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش یک و نیم  GIS 400نصب دیامتر کامل 

 کلیدی.
۴١٠۴٠١ 

 مجموعه ١٬٧٧٢٬٠٨۵٬٠٠٠  
با آرایش یک و نیم کلیدی خط  GISنصب دیامتر ناقص 

 کیلوولت. ۴٠٠یا ترانس 
۴١٠۴٠٢ 

 مجموعه ١٬٠٢۴٬۴۶٧٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش  ۴٠٠خط یا ترانس  GISنصب فیدر 
 باسبار دوبل.

۴١٠۴٠٣ 

 مجموعه ١٬١٣٠٬٩۴٨٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش  ۴٠٠خط یا ترانس  GISنصب فیدر 
 با سکسیونر موازی.  باسبار دوبل

۴١٠۴٠۴ 

 مجموعه ١٬٠٠۵٬۶٨٣٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش باسبار  ۴٠٠کوپالژ  GISنصب فیدر 

 دوبل.
۴١٠۴٠۵ 

 مجموعه ٢٬٢٠٣٬۵٢٣٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش یک و نیم  ٢٣٠ GISنصب دیامتر کامل 

 کلیدی.
۴١٠۴٠۶ 

 مجموعه ١٬۴۵۶٬٢٢٩٬٠٠٠  
با آرایش یک و نیم کلیدی خط  GISنصب دیامتر ناقص 

 کیلوولت. ٢٣٠یا ترانس 
۴١٠۴٠٧ 

 مجموعه ٨۴۶٬۴۴١٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش  ٢٣٠خط یا ترانس  GISنصب فیدر 
 باسبار دوبل.

۴١٠۴٠٨ 

 مجموعه ٩١۶٬١۴٩٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش  ٢٣٠خط یا ترانس  GISنصب فیدر 

 باسبار دوبل با سکسیونر موازی.
۴١٠۴٠٩ 

 مجموعه ٨۴۴٬۵٣٠٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش باسبار  ٢٣٠کوپالژ  GISنصب فیدر 

 دوبل.
۴١٠۴١٠ 
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 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١٣٩٩انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال های  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴١٠۴١١ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. ١٣٢خط  GISنصب فیدر  مجموعه ۴٨٣٬٨٩٩٬٠٠٠  

 مجموعه ۴٨٣٬٨٩٩٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش باسبار  ١٣٢ترانس  GISنصب فیدر 

 ساده.
۴١٠۴١٢ 

 ۴١٠۴١٣ کیلوولت با کلید. ١٣٢کوپالژ  GISنصب فیدر  مجموعه ۵٣٩٬٣٢٢٬٠٠٠  

 ۴١٠۴١۴ کیلوولت بدون کلید. ١٣٢کوپالژ  GISنصب فیدر  مجموعه ۴٠٧٬۵٩٣٬٠٠٠  

 مجموعه ۵٩۴٬٧۴۶٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش ١٣٢خط یا ترانس  GISنصب فیدر 

 رینگ.
۴١٠۴١۵ 

 ۴١٠۴١۶ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. ۶٣خط  GISنصب فیدر  مجموعه ٣٧٨٬۶٣۵٬٠٠٠  

 ۴١٠۴١٧ کیلوولت، آرایش باسبار ساده. ۶٣ترانس  GISنصب فیدر  مجموعه ٣٧٨٬۶٣۵٬٠٠٠  

 ۴١٠۴١٨ کیلوولت، با کلید. ۶٣کوپالژ  GISنصب فیدر  مجموعه ۴٢١٬٧۶٨٬٠٠٠  

 ۴١٠۴١٩ کیلوولت، بدون کلید. ۶٣کوپالژ  GISنصب فیدر  مجموعه ٣٢٢٬۶٩۴٬٠٠٠  

 مجموعه ۴٢۵٬٩٧۵٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش  ۶٣خط یا ترانس  GISنصب فیدر 

 رینگ.
۴١٠۴٢٠ 

 ۴١٠۴٢١ کیلوولت. ۴٠٠فاز  نصب ترانس ولتاژ گازی تک دستگاه ۴٧٬٢٨٣٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٢٢ کیلوولت. ٢٣٠فاز  نصب ترانس ولتاژ گازی تک دستگاه ۴۴٬۶٧٢٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٢٣ کیلوولت. ١٣٢فاز  نصب ترانس ولتاژ گازی تک دستگاه ٢٣٬١٠٢٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٢۴ کیلوولت. ۶٣فاز  نصب ترانس ولتاژ گازی تک دستگاه ١٩٬۴۶۶٬٠٠٠  

 دستگاه ۵٢٬۶٢۶٬٠٠٠  
فاز، برای ولتاژ سیستم  نصب برقگیر اکسید فلزی گازی تک

 کیلوولت. ۴٠٠
۴١٠۴٢۵ 

 دستگاه ۴۴٬٩٨۶٬٠٠٠  
فاز، برای ولتاژ سیستم  نصب برقگیر اکسید فلزی گازی تک

 کیلوولت. ٢٣٠
۴١٠۴٢۶ 

 دستگاه ٢٩٬٠٧۶٬٠٠٠  
فاز، برای ولتاژ سیستم  نصب برقگیر اکسید فلزی گازی تک

 کیلوولت. ١٣٢
۴١٠۴٢٧ 

 دستگاه ٢۵٬۴۶٧٬٠٠٠  
فاز، برای ولتاژ سیستم  نصب برقگیر اکسید فلزی گازی تک

 کیلوولت. ۶٣
۴١٠۴٢٨ 

 ۴١٠۴٢٩ کیلوولت. ۴٠٠فاز  داکت تک نصب باس متر طول ١٢٬٠٣٠٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٣٠ کیلوولت. ٢٣٠فاز  داکت تک نصب باس متر طول ١٠٬٣۵٣٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٣١ کیلوولت. ١٣٢فاز  داکت سه نصب باس متر طول ١٣٬۶١٧٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٣٢ کیلوولت. ۶٣فاز  داکت سه نصب باس متر طول ١١٬۴٧۶٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٣٣ فاز. کیلوولت گاز به هوا تک ۴٠٠نصب بوشینگ  عدد ۵۵٬٢١۶٬٠٠٠  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴١٠۴٣۴ فاز. کیلوولت گاز به هوا تک ٢٣٠نصب بوشینگ  عدد ۴۶٬٣۴۴٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٣۵ فاز. کیلوولت گاز به هوا تک ١٣٢نصب بوشینگ  عدد ٢٩٬۴۵۵٬٠٠٠  

 ۴١٠۴٣۶ فاز. کیلوولت گاز به هوا تک ۶٣نصب بوشینگ  عدد ٢۶٬٠۴۶٬٠٠٠  

  
 عدد ۴٩٬٢٠٨٬٠٠٠

کیلوولت به  ۴٠٠داکت  نصب کوپلینگ اتصال محفظه باس
کیلوولت گاز به روغن)  ۴٠٠ترانسفورماتور (بوشینگ 

 فاز. تک

۴١٠۴٣٧ 

  
 عدد ۴٢٬٠٢۶٬٠٠٠

کیلوولت به  ٢٣٠داکت  نصب کوپلینگ اتصال محفظه باس
کیلوولت گاز به روغن)  ٢٣٠ترانسفورماتور (بوشینگ 

 فاز. تک

۴١٠۴٣٨ 

  
 عدد ٢۶٬٧٧٣٬٠٠٠

کیلوولت به  ١٣٢کت  دا نصب کوپلینگ اتصال محفظه باس
کیلوولت گاز به روغن)  ١٣٢ترانسفورماتور (بوشینگ 

 فاز. تک

۴١٠۴٣٩ 

  
 عدد ٢٣٬٣۶۴٬٠٠٠

کیلوولت به  ۶٣داکت  نصب کوپلینگ اتصال محفظه باس
کیلوولت گاز به روغن)  ۶٣ترانسفورماتور (بوشینگ 

 فاز. تک

۴١٠۴۴٠ 

 عدد ۴٩٬٢٠٨٬٠٠٠  
داکت به  باسنصب ملزومات تبدیل خروجی از نوع نصب 

 کیلوولت. ۴٠٠کابل برای هر فاز فیدر 
۴١٠۴۴١ 

 عدد ۴٢٬٠٢۶٬٠٠٠  
داکت به  نصب ملزومات تبدیل خروجی از نوع نصب باس

 کیلوولت. ٢٣٠برای هر فاز فیدر   کابل
۴١٠۴۴٢ 

 ۴١٠۵٠١ کیلوولت. ۴٠٠فاز،  نصب کلید قدرت سه دستگاه ۵٩٬۴٠٨٬٠٠٠  

 دستگاه ۵٣٬٨٠٨٬٠٠٠  
کیلوولت، (با عملکرد  ٢٣٠فاز،  قدرت سهنصب کلید 

 فاز، دارای سه مکانیسم). تک
۴١٠۵٠٢ 

 دستگاه ۴٩٬۵٩۵٬٠٠٠  
کیلوولت، (با عملکرد  ٢٣٠فاز،  نصب کلید قدرت سه

 فاز، دارای یک مکانیسم). سه
۴١٠۵٠٣ 

 ۴١٠۵٠۴ کیلوولت. ١٣٢فاز  نصب کلید قدرت سه دستگاه ١٩٬۵٩٩٬٠٠٠  

 ۴١٠۵٠۵ کیلوولت. ۶٣فاز  نصب کلید قدرت سه دستگاه ١٧٬١٧٧٬٠٠٠  

 ۴١٠۵٠۶ کیلولت. ٣٣فاز  نصب کلید قدرت بیرونی سه دستگاه ٧٬٣٧٣٬٠٠٠  

 ۴١٠۵٠٧ کیلولت. ٢٠فاز  نصب کلید قدرت بیرونی سه دستگاه ٧٬٠٨٧٬٠٠٠  

  
 دستگاه ۶٢٬٢۶٢٬٠٠٠

کیلوولت، مجهز به تیغه اتصال  ۴٠٠فاز  نصب سکسیونر سه
مکانیزم فرمان موتوری برای هر فاز و تابلوی زمین با 

 کنترل مرکزی.

۴١٠۶٠١ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ۵۴٬٨٧٧٬٠٠٠  
کیلوولت بدون تیغه اتصال  ۴٠٠فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری.
۴١٠۶٠٢ 

 دستگاه ۵٨٬۴٣١٬٠٠٠  
کیلوولت پانتوگراف، عمودی  ۴٠٠فاز  نصب سکسیونر سه
 فرمان موتوری.یا ردیفی با مکانیزم 

۴١٠۶٠٣ 

 دستگاه ۵۵٬٣۵٩٬٠٠٠  
کیلوولت مجهز به تیغه اتصال  ٢٣٠فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری.
۴١٠۶٠۴ 

 دستگاه ۵٠٬٢٧۵٬٠٠٠  
کیلوولت بدون تیغه اتصال  ٢٣٠فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری.
۴١٠۶٠۵ 

 دستگاه ۵٣٬٧۶٧٬٠٠٠  
کیلوولت پانتوگراف، عمودی  ٢٣٠فاز  نصب سکسیونر سه

 یا ردیفی با مکانیزم فرمان موتوری.
۴١٠۶٠۶ 

 دستگاه ٢۵٬١٨٩٬٠٠٠  
کیلوولت مجهز به تیغه اتصال  ١٣٢فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی.
۴١٠۶٠٧ 

 دستگاه ٢١٬٣١١٬٠٠٠  
بدون تیغه اتصال  کیلوولت ١٣٢فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی.
۴١٠۶٠٨ 

 دستگاه ٢٣٬٣۵۵٬٠٠٠  
کیلوولت پانتوگراف، عمودی  ١٣٢فاز  نصب سکسیونر سه

 یا ردیفی با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی.
۴١٠۶٠٩ 

 دستگاه ١٩٬۴۶٩٬٠٠٠  
کیلوولت بدون تیغه اتصال  ۶٣فاز  نصب سکسیونر سه

 مکانیزم فرمان موتوری یا دستی.زمین با 
۴١٠۶١٠ 

 دستگاه ١٧٬١٧٧٬٠٠٠  
کیلوولت مجهز به تیغه اتصال  ۶٣فاز  نصب سکسیونر سه

 زمین با مکانیزم فرمان موتوری یا دستی.
۴١٠۶١١ 

 دستگاه ١٨٬٣٢٣٬٠٠٠  
کیلوولت پانتوگراف، عمودی یا  ۶٣فاز  نصب سکسیونر سه

 دستی.ردیفی با مکانیزم فرمان موتوری یا 
۴١٠۶١٢ 

 ۴١٠۶١٣ کیلوولت. ٣٣فاز  نصب سکسیونر بیرونی سه دستگاه ٧٬۶١٨٬٠٠٠  

 ۴١٠۶١۴ کیلوولت. ٢٠فاز  نصب سکسیونر بیرونی سه دستگاه ٧٬٣٧٨٬٠٠٠  

 ۴١٠٧٠١ کیلوولت. ۴٠٠فاز  نصب ترانس جریان تک دستگاه ١٨٬۵۴۴٬٠٠٠  

 ۴١٠٧٠٢ کیلوولت. ٢٣٠فاز  نصب ترانس جریان تک دستگاه ١۵٬٨٩٨٬٠٠٠  

 ۴١٠٧٠٣ کیلوولت. ١٣٢فاز  نصب ترانس جریان تک دستگاه ١٢٬۴٨٣٬٠٠٠  

 ۴١٠٧٠۴ کیلوولت. ۶٣فاز  نصب ترانس جریان تک دستگاه ١١٬٢٨٢٬٠٠٠  

 ۴١٠٧٠۵ کیلوولت. ٣٣فاز  نصب ترانس جریان تک دستگاه ۴٬٢۵۶٬٠٠٠  

 ۴١٠٧٠۶ کیلوولت.  ٢٠فاز  نصب ترانس جریان تک دستگاه ٣٬٨۴٩٬٠٠٠  

 ۴١٠٨٠١ کیلوولت. ۴٠٠فاز  نصب ترانس ولتاژ تک دستگاه ١٩٬۵۴۶٬٠٠٠  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴١٠٨٠٢ کیلوولت. ٢٣٠فاز  نصب ترانس ولتاژ تک دستگاه ١٧٬٢٩۴٬٠٠٠  

 ۴١٠٨٠٣ کیلوولت. ١٣٢فاز  نصب ترانس ولتاژ تک دستگاه ١٣٬٠٨٣٬٠٠٠  

 ۴١٠٨٠۴ کیلوولت. ۶٣فاز  نصب ترانس ولتاژ تک دستگاه ١١٬٧٢٠٬٠٠٠  

 ۴١٠٨٠۵ کیلوولت. ٣٣فاز  نصب ترانس ولتاژ تک دستگاه ۴٬۴۵۶٬٠٠٠  

 ۴١٠٨٠۶ کیلوولت. ٢٠فاز نصب ترانس ولتاژ تک دستگاه ٣٬٩٩٨٬٠٠٠  

 دستگاه ٢١٬٨٢٠٬٠٠٠  
کیلوولت همراه با شمارنده و کابل  ۴٠٠نصب برقگیر 

 ارتباطی.
۴١٠٩٠١ 

 دستگاه ١٨٬٩۵٣٬٠٠٠  
کیلوولت همراه با شمارنده و کابل  ٢٣٠نصب برقگیر 

 ارتباطی.
۴١٠٩٠٢ 

 دستگاه ١١٬٩٩٨٬٠٠٠  
کیلوولت همراه با شمارنده و کابل  ١٣٢نصب برقگیر 

 ارتباطی.
۴١٠٩٠٣ 

 دستگاه ١٠٬٨٠٩٬٠٠٠  
کیلوولت همراه با شمارنده و کابل  ۶٣نصب برقگیر 

 ارتباطی.
۴١٠٩٠۴ 

 دستگاه ۴٬٠٩٨٬٠٠٠  
کیلوولت همراه با شمارنده و کابل  ٣٣نصب برقگیر 

 ارتباطی.
۴١٠٩٠۵ 

 دستگاه ٣٬۶٩٧٬٠٠٠  
کیلوولت همراه با شمارنده و کابل  ٢٠نصب برقگیر 

 ارتباطی.
۴١٠٩٠۶ 

 ۴١١٠٠١ کیلوولت همراه با متعلقات. ۴٠٠نصب مقره اتکائی  عدد ٧٬٢٩٢٬٠٠٠  

 ۴١١٠٠٢ متعلقات.کیلوولت همراه با  ٢٣٠نصب مقره اتکائی  عدد ۵٬۶٢۴٬٠٠٠  

 ۴١١٠٠٣ کیلوولت همراه با متعلقات. ١٣٢نصب مقره اتکائی  عدد ٣٬١١۶٬٠٠٠  

 ۴١١٠٠۴ کیلوولت همراه با متعلقات. ۶٣نصب مقره اتکائی  عدد ٢٬٧۴٢٬٠٠٠  

 ۴١١٠٠۵ کیلوولت همراه با متعلقات. ٣٣نصب مقره اتکائی  عدد ١٬١٢۶٬٠٠٠  

 ۴١١٠٠۶ کیلوولت همراه با متعلقات. ٢٠ نصب مقره اتکائی عدد ١٬٠٠١٬٠٠٠  

 ۴١١١٠٣ کیلوولت. ١٣٢نصب بوشینگ دیواری  دستگاه ١۴٬٩٣۴٬٠٠٠  

 ۴١١١٠۴ کیلوولت. ۶٣نصب بوشینگ دیواری  دستگاه ١٣٬٣۴٢٬٠٠٠  

 ۴١١٢٠١ کیلوولت. ۴٠٠گیر  نصب موج دستگاه ٨٬٩۵٢٬٠٠٠  

 ۴١١٢٠٢ کیلوولت. ٢٣٠گیر  نصب موج دستگاه ٧٬٨٧١٬٠٠٠  

 ۴١١٢٠٣ کیلوولت. ١٣٢گیر  نصب موج دستگاه ۶٬٩۴١٬٠٠٠  

 ۴١١٢٠۴ کیلوولت. ۶٣گیر  نصب موج دستگاه ۶٬٢٧٩٬٠٠٠  

 ۴١١٣٠١ کیلوولت. ۴٠٠و  ٢٣٠گیرهای  نصب لوله باسبار سوئیچ متر ۶٨٢٬۵٠٠  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴١١٣٠٢ کیلوولت. ١٣٢و  ۶٣گیرهای  نصب لوله باسبار سوئیچ متر ۵٨۵٬۵٠٠  

 متر ۴٩۶٬۵٠٠  
ارتباطاتی تجهیزات فیدرها به یکدیگر یا به   نصب لوله

 ترانس.
۴١١٣٠٣ 

 ۴١١٣٠۴ فریم. Aساخت و نصب  متر ٧٩٩٬۵٠٠  

 ۴١١٣٠۵ نصب سیم لرزه گیرداخل لوله باسبار. متر ٢٣٬۶٠٠  

 ۴١١٣٠۶ متر و با هر زاویه. میلی ١٠٠های با قطر تا  کاری لوله خم عدد ٢٬١٨۶٬٠٠٠  

 ۴١١٣٠٧ متر. میلی ١٠٠جوشکاری لوله تا قطر  سرجوش ٣٬٠٠٧٬٠٠٠  

 ۴١١٣٠٨ متر. میلی ١۶٠تا  ١٠١جوشکاری لوله با قطر  سرجوش ٣٬۴٨۶٬٠٠٠  

 ۴١١٣٠٩ متر. میلی ١۶١جوشکاری لوله با قطربیش از  سرجوش ٣٬٩۶۶٬٠٠٠  

 عدد ٢٬١۶۴٬٠٠٠  
 سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع آماده
 کیلوولت. ۶٣سیم در هر فاز برای تجهیزات   تک

۴١١۴٠١ 

 عدد ٢٬٣۵٨٬٠٠٠  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده

 کیلوولت. ۶٣دو سیم در هر فاز برای تجهیزات 
۴١١۴٠٢ 

 عدد ٢٬۵٣٠٬٠٠٠  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده
 کیلوولت. ١٣٢تجهیزات  سیم در هر فاز برای  تک

۴١١۴٠٣ 

 عدد ٢٬٧٩٣٬٠٠٠  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از  آماده
 کیلوولت. ١٣٢دو سیم در هر فاز برای تجهیزات   نوع

۴١١۴٠۴ 

 عدد ٣٬٣٧٧٬٠٠٠  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده

 کیلوولت. ٢٣٠دو سیم در هر فاز برای تجهیزات 
۴١١۴٠۵ 

 عدد ٣٬۴٩۵٬٠٠٠  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده

 کیلوولت. ٢٣٠سه سیم در هر فاز برای تجهیزات 
۴١١۴٠۶ 

 عدد ٣٬٨٩٢٬٠٠٠  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده

 کیلوولت. ۴٠٠دو سیم در هر فاز برای تجهیزات 
۴١١۴٠٧ 

 عدد ۴٬٠٣۴٬٠٠٠  
سازی و نصب رابط سیمی با اتصاالت پیچی از نوع  آماده

 کیلوولت. ۴٠٠سه سیم در هر فاز برای تجهیزات 
۴١١۴٠٨ 

  
 عدد ٣٬٢۵٧٬٠٠٠

سازی و نصب آویز سیمی با اتصاالت پیچی با هر  آماده
طول و هر تعداد سیم در هر فاز برای ارتباط خط، باسبار و 

 کیلوولت. ۶٣... با تجهیزات 

۴١١۴٠٩ 

  
 عدد ٣٬۶١٩٬٠٠٠

سازی و نصب آویز سیمی با اتصاالت پیچی با هر  آماده
طول و هر تعداد سیم در هر فاز برای ارتباط خط، باسبار و 

 کیلوولت. ١٣٢... با تجهیزات 

۴١١۴١٠ 

 
 

 

١۶٢  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

  
 عدد ۴٬٩٣٢٬٠٠٠

سازی و نصب آویز سیمی با اتصاالت پیچی با هر  آماده
خط، باسبار   برای ارتباط طول و هر تعداد سیم در هر فاز

 کیلوولت. ٢٣٠  و ... با تجهیزات

۴١١۴١١ 

  
 عدد ۵٬۴٠۶٬٠٠٠

سازی و نصب آویز سیمی با اتصاالت پیچی با هر  آماده
طول و هر تعداد سیم در هر فاز برای ارتباط خط، باسبار و 

 کیلوولت. ۴٠٠  ... با تجهیزات

۴١١۴١٢ 

 دهانه ٢١٬۵٠۶٬٠٠٠  
کیلولت بین دو  ۶٣زنجیر مقره کششی کشی هوایی با  سیم

 گنتری برای یک رشته سیم در هر فاز با هر سطح مقطع.
۴١١۵٠١ 

  
 دهانه ٢۴٬۴٩٣٬٠٠٠

کیلولت بین دو  ۶٣کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم
گنتری برای دو رشته سیم در هر فاز (باندل دو سیمه) با 

 هر سطح مقطع.

۴١١۵٠٢ 

 دهانه ٢٢٬٩٢١٬٠٠٠  
کیلولت بین دو  ١٣٢کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم

 گنتری برای یک رشته سیم در هر فاز با هر سطح مقطع.
۴١١۵٠٣ 

  
 دهانه ٢۶٬٢٠٩٬٠٠٠

کیلولت بین دو  ١٣٢کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم
گنتری برای دو رشته سیم در هر فاز (باندل دو سیمه) با 

 هر سطح مقطع.

۴١١۵٠۴ 

  
 دهانه ٣٠٬٠۴٩٬٠٠٠

کیلولت بین دو  ٢٣٠کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم
گنتری برای دو رشته سیم در هر فاز (باندل دو سیمه) با 

 هر سطح مقطع.

۴١١۵٠۵ 

  
 دهانه ٣٨٬٢١۴٬٠٠٠

کیلولت بین دو  ٢٣٠کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم
سیمه) با گنتری برای سه رشته سیم در هر فاز (باندل سه 

 هر سطح مقطع.

۴١١۵٠۶ 

  
 دهانه ٣٧٬۴۴۵٬٠٠٠

کیلولت بین دو  ۴٠٠کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم
گنتری برای دو رشته سیم در هر فاز (باندل دو سیمه) با 

 هر سطح مقطع.

۴١١۵٠٧ 

  
 دهانه ۴۶٬٠۶٨٬٠٠٠

کیلولت بین دو  ۴٠٠کشی هوایی با زنجیر مقره کششی  سیم
رشته سیم در هر فاز (باندل سه سیمه) با  گنتری برای سه
 هر سطح مقطع.

۴١١۵٠٨ 

 عدد ١٬۶٠۵٬٠٠٠  
داشتن هر  کیلوولت، جهت نگه ۶٣نصب زنجیر مقره آویز 

 گیر. تعداد سیم با هر سطح مقطع، موج
۴١١۵٠٩ 

 عدد ٢٬٢٠۵٬٠٠٠  
داشتن هر  کیلوولت، جهت نگه ١٣٢نصب زنجیر مقره آویز 
 گیر. مقطع، موجتعداد سیم با هر سطح 

۴١١۵١٠ 

 عدد ٣٬۶٠٣٬٠٠٠  
داشتن  کیلوولت، جهت نگه ٢٣٠نصب زنجیر مقره آویز 

 گیر. هرتعداد سیم با هر سطح مقطع، موج
۴١١۵١١ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ۵٬٠۵٧٬٠٠٠  
داشتن  کیلوولت، جهت نگه ۴٠٠نصب زنجیر مقره آویز 

 گیر. هرتعداد سیم با هر سطح مقطع، موج
۴١١۵١٢ 

 عدد ٢٬۶٧٨٬٠٠٠  
داشتن  کیلوولت، جهت نگه ۶٣شکل  Vنصب زنجیر مقره 

 گیر. هر تعداد سیم با هرسطح مقطع، موج
۴١١۵١٣ 

 عدد ٣٬۶۴۴٬٠٠٠  
کیلوولت، جهت  ١٣٢شکل  Vنصب زنجیر مقره 

 گیر. داشتن هر تعداد سیم با هرسطح مقطع، موج نگه
۴١١۵١۴ 

 عدد ۶٬٢١۵٬٠٠٠  
کیلوولت، جهت  ٢٣٠شکل  Vنصب زنجیر مقره 

 گیر. داشتن هر تعداد سیم با هر سطح مقطع، موج نگه
۴١١۵١۵ 

 عدد ٨٬۶۴١٬٠٠٠  
کیلوولت، جهت  ۴٠٠شکل  Vنصب زنجیر مقره 

 گیر. داشتن هر تعداد سیم با هرسطح مقطع، موج نگه
۴١١۵١۶ 

 دهانه ١١٬١٨۶٬٠٠٠  
با متر و ایجاد ارتباط  ١۵کشی سیم محافظ تا ارتفاع  سیم

 بدنه.
۴١١۵١٧ 

 دهانه ١٣٬٠٠٣٬٠٠٠  
متر و ایجاد  ١۵کشی سیم محافظ با ارتفاع بیش از  سیم

 ارتباط با بدنه.
۴١١۵١٨ 

 مجموعه ٣۴٬۴١٢٬٠٠٠  
کیلوولت با ظرفیت  ٢٠نصب یک مجموعه بانک خازنی 

 مگاوار. ٢٫۴
۴١١۶٠١ 

 مجموعه ۴٩٬۴٧۴٬٠٠٠  
ظرفیت کیلوولت با  ٢٠نصب یک مجموعه بانک خازنی 

 مگاوار. ٣٫۶
۴١١۶٠٢ 

 مجموعه ۵١٬۶٧٠٬٠٠٠  
کیلوولت با ظرفیت  ٣٣نصب یک مجموعه بانک خازنی 

 مگاوار. ٢٫۴
۴١١۶٠٣ 

 مجموعه ٧۴٬٩۵٧٬٠٠٠  
کیلوولت با ظرفیت  ٣٣نصب یک مجموعه بانک خازنی 

 مگاوار.٣٫۶
۴١١۶٠۴ 

 مجموعه ۵۵٩٬٣٣٠٬٠٠٠  
ظرفیت کیلوولت تا  ۶٣نصب یک مجموعه بانک خازنی 

 مگاوار.٢٠
۴١١۶٠۵ 

 مجموعه ٧٨٠٬۶۴۵٬٠٠٠  
کیلوولت بیشتر از  ۶٣نصب یک مجموعه بانک خازنی 

 مگاوار. ٢٠ظرفیت 
۴١١۶٠۶ 

 ۴١١٧٠١ کیلوولت همراه با اتصاالت باسبار. ٣٣های  نصب تابلو سلول ١۴٬٢٩۶٬٠٠٠  

 ۴١١٧٠٢ باسبار.کیلوولت همراه با اتصاالت  ٢٠های  نصب تابلو سلول ١٢٬٩٠٣٬٠٠٠  

 متر ٨١٬٨٠٠  
کیلوولت، آرموردار، با سطح مقطع تا  ٣٣یا  ٢٠کشی  کابل
 متر مربع. میلی ٣٠٠

۴١١٨٠١ 

 متر ٩٢٬۵٠٠  
کیلوولت، آرموردار، با سطح مقطع  ٣٣یا  ٢٠کشی  کابل

 متر مربع. میلی ٣٠٠بیشتر از 
۴١١٨٠٢ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ١٬٩٩٩٬٠٠٠  
کیلوولت با سطح  ٣٣یا  ٢٠فاز  نصب سرکابل حرارتی تک

 .٣٠٠مقطع تا 
۴١١٩٠١ 

 عدد ٢٬١٢٨٬٠٠٠  
کیلوولت با سطح  ٣٣یا  ٢٠فاز  نصب سرکابل حرارتی تک

 میلی متر مربع. ٣٠٠مقطع بیشتر از 
۴١١٩٠٢ 

 متر ٣۴٬٧٠٠  
رشته، با سطح  ٣٠تا   های کنترل و حفاظت کشی کابل کابل

 میلی مترمربع. ٢٫۵یا  ١٫۵مقطع 
۴١٢٠٠١ 

  
 متر ۵٢٬۶٠٠

رشته با سطح مقطع تا  های فشار ضعیف تک کشی کابل کابل
متر  میلی ٧٠متر مربع یا دو رشته با سطح مقطع تا  میلی ١۵٠

 مربع.

۴١٢٠٠٢ 

  
 متر ۶٠٬٧٠٠

رشته با سطح  های فشار ضعیف تک کشی کابل کابل
متر مربع یا دو رشته با سطح  میلی ١۵٠بیشتر از   مقطع

 متر مربع. میلی ٧٠مقطع بیشتر از 

۴١٢٠٠٣ 

 متر ۵٧٬۶٠٠  
فاز با سطح مقطع تا  های فشار ضعیف سه کشی کابل کابل

 میلی متر مربع. ٣×١۶+٣۵
۴١٢٠٠۴ 

 متر ٨٠٬٨٠٠  
فاز با سطح مقطع  های فشار ضعیف سه کشی کابل کابل

 میلی متر مربع. ٣×۵٠+٩۵تا  ٣×٢۵+۵٠
۴١٢٠٠۵ 

 متر ٨٩٬٩٠٠  
فاز با سطح مقطع  ضعیف سههای فشار  کشی کابل کابل

 میلی متر مربع. ٣×٩۵+١٨۵تا  ٣×۵٠+١٢٠
۴١٢٠٠۶ 

 متر ١٠٢٬۵٠٠  
فاز با سطح مقطع  های فشار ضعیف سه کشی کابل کابل

 میلی متر مربع. ٣×١۵٠+٣٠٠تا  ٣×١٢٠+٢۴٠
۴١٢٠٠٧ 

 ۴١٢٠٠٨ زوج همراه با متعلقات. ۵٠کشی مخابراتی تا  کابل متر ٣٢٬٠٠٠  

 ۴١٢٠٠٩ کشی کواکسیال. کابل متر ٣١٬٠٠٠  

 عدد ٢۴٣٬۵٠٠  
 ۵٠کاری شده تا  گلندزنی کابل آرموردار، قطر سوراخ

 متر. میلی
۴١٢٠١٠ 

 عدد ٣١٢٬٠٠٠  
 ۵٠کاری شده بیشتر از  گلندزنی کابل آرموردار، قطر سوراخ

 متر. میلی
۴١٢٠١١ 

 عدد ۴١٬١٠٠  
 ٢٫۵و  ١٫۵وایرینگ رشته هادی با سطح مقطع 

 مترمربع. میلی
۴١٢٠١٢ 

 ۴١٢٠١٣ میلی متر مربع. ۶و  ۴وایرینگ رشته هادی با سطح مقطع  عدد ۵٠٬٧٠٠  

 عدد ۶٠٬۴٠٠  
میلی متر  ٢۵تا  ١٠وایرینگ رشته هادی با سطح مقطع 

 مربع.
۴١٢٠١۴ 

 ۴١٢٠١۵ مترمربع. میلی ۵٠تا  ٣۵وایرینگ رشته هادی  عدد ١٠٢٬٠٠٠  
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴١٢٠١۶ مترمربع. میلی ٩۵تا  ٧٠رشته هادی وایرینگ  عدد ١۴٣٬۵٠٠  

 ۴١٢٠١٧ مترمربع. میلی ١٨۵تا  ١٢٠وایرینگ رشته هادی  عدد ١٨۵٬٠٠٠  

 ۴١٢٠١٨ مترمربع و بیشتر. میلی ٢۴٠وایرینگ رشته هادی  عدد ٢۶٨٬۵٠٠  

 سلول ٢٬۶۴٢٬٠٠٠  
نصب تابلوی جمع کننده ترانس جریان، ترانس ولتاژ و 

 ، دیواری.Fuse Box، تابلو LMUسکسیونر، تابلو 
۴١٢١٠١ 

 سلول ۴٬٩۴٣٬٠٠٠  
نصب تابلوهای مارشالینگ محوطه، تابلوی کنترل مرکزی 

 بریکر.
۴١٢١٠٢ 

  
 سلول ۶٬٢١۵٬٠٠٠

نصب تابلوهای دیسپاچینگ، مخابرات، حفاظت، 
، اینترفیس پست و اسکادا، Swingگیری، ساده یا  اندازه

 جریان مستقیم.، شارژرها و توزیع LCC ،AVRکنترل، 

۴١٢١٠٣ 

 ۴١٢١٠۴ نصب تابلوهای اصلی و توزیع جریان متناوب. سلول ٧٬۵٣۶٬٠٠٠  

 مجموعه ٢٧٬٢٣٢٬٠٠٠  
ولت با ظرفیت تا  ١٢۵یا  ١١٠نصب یک مجموعه باتری 

 ها. آمپرساعت و ایجاد ارتباط الزم بین سلول ٢٠٠
۴١٢٢٠١ 

  
 مجموعه ٣۵٬٣٨۵٬٠٠٠

ولت با ظرفیت  ١٢۵یا  ١١٠باتری  نصب یک مجموعه
آمپرساعت و ایجاد ارتباط الزم بین  ٨٠٠تا  ٢٠٠بیشتر از 

 ها. سلول

۴١٢٢٠٢ 

 مجموعه ۴٣٬٩١٩٬٠٠٠  
ولت با ظرفیت  ١٢۵یا  ١١٠نصب یک مجموعه باتری 

 ها. آمپرساعت و ایجاد ارتباط الزم بین سلول ٨٠٠بیشتر از 
۴١٢٢٠٣ 

 مجموعه ۵٬٩٠٠٬٠٠٠  
ولت و ایجاد ارتباط الزم  ۴٨نصب یک مجموعه باتری 

 ها. سلول  بین
۴١٢٢٠۴ 

 ۴١٢٢٠۵ ها. ساخت آب باطری و ریختن آن در سلول باطری لیتر ۶٠٬٢٠٠  

 ۴١٢٣٠١ شبکه زمین، حفاری ماشینی در زمین کلنگی.  اجرای متر طول ٢٠١٬٠٠٠  

 ۴١٢٣٠٢ اجرای شبکه زمین، حفاری ماشینی در زمین دج. متر طول ٢٢٧٬۵٠٠  

 ۴١٢٣٠٣ اجرای شبکه زمین، حفاری دستی در زمین کلنگی. متر طول ٢۶٢٬۵٠٠  

 ۴١٢٣٠۴ اجرای شبکه زمین، حفاری دستی در زمین دج. متر طول ۴٠۶٬۵٠٠  

 متر طول ۵٢٨٬٠٠٠  
اجرای شبکه زمین، حفاری دستی در زمین سنگی ضعیف 

 یا نیمه سنگی.
۴١٢٣٠۵ 

 عدد ٢٣٨٬۵٠٠  
شبکه زمین از نوع جوش احتراقی ایجاد اتصال چهارراهی 

 متر مربع. میلی ٩۵برای سطح مقطع تا 
۴١٢٣٠۶ 

 عدد ٢۶٨٬۵٠٠  
ایجاد اتصال چهارراهی شبکه زمین از نوع جوش احتراقی 

 متر مربع. میلی ١۵٠و  ١٢٠برای سطح مقطع 
۴١٢٣٠٧ 

 
 

 

١۶۶  
 

 



 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١٣٩٩انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال های  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 عدد ٣۶۵٬٠٠٠  
ایجاد اتصال چهارراهی شبکه زمین از نوع جوش احتراقی 

 متر مربع و بیشتر. میلی ١٨۵مقطع برای سطح 
۴١٢٣٠٨ 

 عدد ١١٨٬٠٠٠  
راهی رایزر از نوع جوش احتراقی برای  ایجاد اتصال سه

 متر مربع. میلی ٩۵سطح مقطع تا 
۴١٢٣٠٩ 

 عدد ١۶٢٬۵٠٠  
راهی رایزر ازنوع جوش احتراقی برای  ایجاد اتصال سه

 متر مربع. میلی ١۵٠و  ١٢٠سطح مقطع 
۴١٢٣١٠ 

 عدد ٢١٠٬۵٠٠  
راهی رایزر از نوع جوش احتراقی برای  ایجاد اتصال سه

 متر مربع و بیشتر. میلی ١٨۵سطح مقطع 
۴١٢٣١١ 

 عدد ١٢٩٬٠٠٠  
دهی، بست، کابلشو و اتصال به تجهیز تا ارتفاع  فرم
 میلی متر مربع. ٩۵متری، برای رایزر با سطح مقطع تا  نیم

۴١٢٣١٢ 

  
 عدد ١٨۵٬۵٠٠

کابلشو و اتصال به تجهیز تا ارتفاع دهی، بست،  فرم
میلی متر  ١۵٠و  ١٢٠متری، برای رایزر با سطح مقطع  نیم

 مربع.

۴١٢٣١٣ 

  
 عدد ٢٢۴٬۵٠٠

دهی، بست، کابلشو و اتصال به تجهیز تا ارتفاع  فرم
میلی متر مربع و  ١٨۵متری، برای رایزر با سطح مقطع  نیم

 بیشتر.

۴١٢٣١۴ 

 ۴١٢٣١۵ متر. روی سازه بیشتر از نیمنصب رایزر بر  متر ٢٨٬٩٠٠  

 ۴١٢٣١۶ متر. ٣کوبیدن میله مسی در زمین دج به طول  عدد ١٬۶٩١٬٠٠٠  

 ۴١٢٣١٧ متر. ٣کوبیدن میله مسی در زمین سنگی به طول  عدد ٢٬۵۵٠٬٠٠٠  

 ۴١٢٣١٨ متر مربع. میلی ١٠٠نصب تسمه مسی با مقطع تا  متر ۴١٢٬۵٠٠  

 ۴١٢٣١٩ متر مربع. میلی ٢٠٠تا  ١٠١مسی با مقطع نصب تسمه  متر ۵۴۶٬۵٠٠  

 ۴١٢٣٢٠ متر مربع. میلی ٢٠٠نصب تسمه مسی با مقطع بیش از  متر ٧٧۵٬۵٠٠  

 عدد ۴٨١٬۵٠٠  
اجرای هر اتصال جوش کاربیتی (غیر کدولدی) تسمه 

 مسی.
۴١٢٣٢١ 

 ۴١٢۴٠١ مونتاژ و نصب سازه نگهدارنده تجهیزات. تن ٧٬٩١١٬٠٠٠  

 ۴١٢۴٠٢ ها. مونتاژ و نصب ستون و بیم گنتری تن ١۶٬۴۶٧٬٠٠٠  

 ۴١٢۴٠٣ بازو یا دستک کابل تا دو ردیف.  نصب پایه نگهدارنده عدد ١٩٠٬٠٠٠  

 عدد ٢٧٣٬۵٠٠  
بازو یا دستک کابل بیش از دو   نصب پایه نگهدارنده

 ردیف.
۴١٢۴٠۴ 

 ۴١٢۴٠۵ ای با هر سایز. مهرهنصب بازو یا دستک کابل از نوع پیچ و  عدد ٣١٬٩٠٠  

 ۴١٢۴٠۶ متر. سانتی ٣٠نصب نردبان کابل تا سایز  متر ٣٢٩٬۵٠٠  

 
 

 

١۶٧  
 

 



 نصب فصل چهل و یکم. عملیات
 ١٣٩٩انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال های  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ۴١٢۴٠٧ متر. سانتی ٣٠نصب نردبان کابل سایز بیشتر از  متر ٣۵۵٬۵٠٠  

 ۴١٢۴٠٨ متر. سانتی ٣٠نصب سینی کابل تا سایز  متر ٣٨١٬۵٠٠  

 ۴١٢۴٠٩ متر. سانتی ٣٠نصب سینی کابل سایز بیشتر  از  متر ۴٢٩٬٠٠٠  

 ۴١٢۴١٠ متر. سانتی ٣٠نصب چهارراهی نردبان تا سایز  عدد ۴٩٢٬۵٠٠  

 ۴١٢۴١١ متر. سانتی ٣٠نصب چهارراهی نردبان سایز بیشتر از  عدد ۵۴٠٬۵٠٠  

 ۴١٢۴١٢ متر. سانتی ٣٠راهی نردبان تا سایز   نصب سه عدد ٣۶۴٬۵٠٠  

 ۴١٢۴١٣ متر. سانتی ٣٠سایز بیشتر از راهی نردبان   نصب سه عدد ۴٠۶٬۵٠٠  

 ۴١٢۴١۴ متر. سانتی ٣٠نصب زانو و رابط نردبان تا سایز  عدد ٢۵١٬٠٠٠  

 ۴١٢۴١۵ متر. سانتی ٣٠نصب زانو و رابط نردبان سایز بیشتر از  عدد ٢٧٧٬٠٠٠  

 ۴١٢۴١۶ متر. سانتی ٣٠نصب چهارراهی سینی تا سایز  عدد ۵٧٩٬٠٠٠  

 ۴١٢۴١٧ متر. سانتی ٣٠چهارراهی سینی سایز بیشتر از نصب  عدد ۶٣۶٬٠٠٠  

 ۴١٢۴١٨ متر. سانتی ٣٠راهی سینی تا سایز   نصب سه عدد ۴٠۶٬۵٠٠  

 ۴١٢۴١٩ متر. سانتی ٣٠راهی سینی سایز بیشتر از   نصب سه عدد ۴۴۴٬۵٠٠  

 ۴١٢۴٢٠ متر. سانتی ٣٠نصب زانو رابط سینی سایز تا  عدد ٢٧٧٬٠٠٠  

 ۴١٢۴٢۴ متر. سانتی ٣٠نصب زانو رابط سینی سایز بیشتر از  عدد ٣٠١٬٠٠٠  

 ۴١٢۴٢۵ متر. سانتی ٣٠نصب درپوش سینی کابل تا سایز  عدد ١١١٬٠٠٠  

 ۴١٢۴٢۶ متر. سانتی ٣٠نصب درپوش سینی کابل سایز بیشتر از  عدد ١٣۵٬٠٠٠  

 
 

 

١۶٨  
 

 




